
Reunião de Câmara de 20 de Fevereiro de 2013 

Deliberações da Reunião de Câmara de 20 de Fevereiro 

Acordo de Pagamento com a EDP Distribuição e a EDP Serviço Universal 
  
. Aprovado o Protocolo entre o Município da Moita, a EDP Distribuição e a EDP Serviço 
Universal, para pagamento do montante global de 406 837,38 em 24 prestações 
mensais, na quantia de 16 951,57, a iniciar-se em fevereiro de 2013; nos termos do art. 
12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de Junho, que a presente proposta seja enviada 
a conhecimento da Assembleia Municipal, tendo presente que os encargos 
decorrentes do acordo foram considerados na proposta das grandes Opções do Plano 
para 2013 e seguintes. 
  
Actividades Económicas 

  
. Aprovada a desistência do direito de uso do espaço A de venda flores, junto à entrada 
do Cemitério do Alto de São Sebastião, em nome do adjudicatário, Luis Américo dos 
Santos Gomes. 
  
Feira Regional de Maio 

  
. Aprovada a realização da Feira Regional de Maio, assim como as condições para a 
realização da mesma. 
Mercados 

  
. Aprovada a desistência do direito de uso da loja nº 15 com a atividade de pronto a 
vestir, sita no Mercado Municipal Fixo do Vale da Amoreira, em nome da adjudicatária, 
Maria de Lurdes Teixeira Marques; 
  
. Aprovada a desistência do direito de uso do espaço de venda nº 297, com atividade 
de roupas, no Mercado Mensal da Moita, em nome da adjudicatária, Maria Luisa 
Gomes; 
  
. Aprovada a desistência do direito de uso do espaço de venda nº 337, com atividade 
de calçado, no Mercado Mensal da Moita, em nome do adjudicatário, Jorge Manuel 
Prazeres Rodrigues; 
  

. Aprovada a desistência do direito de uso do espaço de venda nº 423, com atividade 
de fato feito, no Mercado Mensal da Moita, em nome do adjudicatário, João Manuel 
Almeida Pedro; 
  
. Aprovada a desistência do direito de uso do espaço de venda nº 51, com atividade de 
artigos para o lar, no Mercado Mensal da Moita, em nome da adjudicatária, Rosinda 
Gonçalves Romão. 
  
Obras Municipais 

Recuperação do Parque Urbano da Quinta da Fonte da Prata – Alhos Vedros 

  



  
  
Aprovada a adjudicação, nos termos da Proposta e do Clausulado do Caderno 
de Encargos e demais peças que integram o processo de procedimento, dos 
trabalhos ao  “Consórcio Urbehydraulic, Lda/Somove-Construções, Lda”, pelo 
valor de €415.687,46 (quatrocentos e quinze mil seiscentos e oitenta e sete 
euros e quarenta e seis cêntimos), acrescido do IVA de 6%, e pelo prazo de 5 
meses. 
  
Saudação 

  
. Aprovada uma saudação, sobre a entrega da Candidatura da Arrábida a 
Património Mundial da UNESCO. 

  
SAUDAÇÃO 

Concretizou-se recentemente a entrega da candidatura da Arrábida a Património 
Mundial da UNESCO. 

A iniciativa desta candidatura remonta à elaboração do Plano Estratégico do 
Desenvolvimento da Península de Setúbal – PEDEPES, iniciada em 2000, que apontou a 
Candidatura da Arrábida a Património Mundial como um projeto estratégico para o 
desenvolvimento regional. 

Este é pois um projeto que nasce de um processo participado, construído na base de 
um grande envolvimento das instituições, dos agentes e das populações da região na 
definição dos principais eixos e estratégias de desenvolvimento regional. 

A elaboração da candidatura foi efetuada pela AMRS, o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas e as Câmaras Municipais de Palmela, Sesimbra e Setúbal, mas 
envolveu também um alargado conjunto de instituições e pessoas. 

A Câmara Municipal da Moita saúda a entrega desta candidatura e os seus 
promotores, considerando que ela representa a afirmação de um projeto, de uma 
visão estratégica para a região, que aposta na valorização do património natural e 
cultural da região, no envolvimento das populações e das mais diversas entidades, 
numa perspetiva de efetivo fomento do desenvolvimento regional. 

 Moita, 20 de Fevereiro de 2013 

A Câmara Municipal da Moita 

  

  
Tomada de Posição sobre a Proposta de Lei 122/XII, que estabelece o Regime 
Financeiro das Autarquias e das Entidades Intermunicipais 

  
. Aprovado  que a câmara municipal exija a suspensão imediata do processo de revisão 
da Proposta de Lei 122/XII/2ª, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias e 



das Entidades Intermunicipais, para que seja aprofundada a reflexão sobre as questões 
pendentes em conjunto com as associações representantes das autarquias locais, 
conhecidos os impactos da avaliação geral dos prédios urbanos, conhecida a Lei das 
Atribuições e Competências das Autarquias Locais, isto para que seja encontrado um 
modelo de financiamento mais equilibrado e diversificado entre o Estado e as 
Autarquias Locais que, ao fim de mais de três décadas, permita a recuperação da 
capacidade financeira perdida pelo Poder Local Democrático, em resultados das 
sucessivas Leis das Finanças Locais e opções governativas, em total desrespeito pela 
autonomia financeira das autarquias. 
  
Tomada de Posição sobre a Alteração do regime jurídico dos serviços de âmbito 
multimunicipal e municipal de abastecimento público de água, de saneamento de 
águas residuais e de gestão de resíduos urbanos; novas competências da Entidade 
Reguladora (ERSAR) 
               
. Deliberado  que a Câmara Municipal da Moita continue a defender: 
- A consagração do direito constitucional à água e saneamento e manifestar inequívoca 
e publicamente todo o apoio às iniciativas legislativas e populares que tenham como 
objetivo o vedar do acesso de empresas privadas às atividades económicas de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de 
resíduos sólidos urbanos que a atual maioria governativa pretende viabilizar com a 
alteração da Lei de Delimitação de Sectores; 
- Uma política de água ao serviço das populações, reiterando as suas sucessivas 
tomadas de posição sobre a importância da garantia da gestão pública da água, da 
proibição de novas concessões em sistemas municipais e multimunicipais e progressiva 
reversão para o sector público das existentes; 
- A manutenção dos serviços públicos, discordando de toda e qualquer iniciativa 
legislativa, seja por via do Governo ou seja por via da Assembleia da República que, 
envolvendo diretamente os interesses do Município da Moita no âmbito da sua 
participação social nos sistemas multimunicipais de gestão de resíduos sólidos e 
tratamento de efluentes, possam potenciar ou mesmo acelerar o processo de venda 
do universo empresarial do Grupo Águas de Portugal. 
 


